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2013 is afgelopen … voorbij … één van de warmste jaren ooit, hoewel
we de winter zeker herinneren als zeer koud. Het voorjaar stelde niet
veel voor maar de zomer was warm en droog. Een kleurrijke Indian
Summer en een sombere november en december sloten het jaar af.
En Xaver mogen we zeker niet vergeten! Ik hoop dat je van 2013
hebt genoten; zowel in je privéleven, op je werk als in de vereniging.
Voor Natuurpunt Noorderkempen was het een interessant en vooral
boeiend jaar. Ons ledenaantal steeg tot 632 leden. We hadden een
uitgebreid en vooral gevarieerd programma waarop we heel veel
geïnteresseerden mochten verwelkomen. De filmvoorstellingen en
voordrachtavonden brachten een record aantal deelnemers op de
been. Zowel voor de Paddenstoelen- als de Korstmossencursus was
een grote belangstelling en de ‘gewone’ natuurwandelingen
mochten ook op de nodige interesse rekenen. De beheerswerken in
het gebied De Nol-Stappersven-Boterbergen werden verder gezet …
met al mooie zichtbare resultaten. In deze “De Korhaan” kun je
trouwens een aantal artikelen terugvinden van het beheerteam
i.v.m. de uitgevoerde en nog geplande werkzaamheden. Dat er een
aantal inwoners van Kalmthout ‘niet willen begrijpen’ waarom deze
werken worden/werden uitgevoerd, raakt ons nauw. Met de
bijdragen in dit tijdschrift hopen we nogmaals duidelijk te maken wat
de bedoelingen zijn van de werkzaamheden. In de hoop dat er begrip
ontstaat en dat de leden/lezers dit dan ook verspreiden.
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Een vlotte werking van een natuurvereniging is niet haalbaar zonder
een gedreven groep natuurliefhebbers. Mensen die deelnemen aan
de excursies, leden die de handen uit de mouwen steken tijdens de
beheersdagen, bestuursleden die verantwoordelijkheden op zich
nemen, vrijwilligers die ons ledenblad verzendklaar maken én
posten. En toch zou het nog beter, efficiënter kunnen met een
“handje” meer. Het bestuur is dan ook op zoek naar de ‘unieke’
vrouw of man om de bestuursploeg te versterken om bv. infostands
in te richten of logistieke steun te geven bij voordracht- of
filmavonden … een echte ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ dus. Want ook
2014 staat bol van de activiteiten: beheerswerken in de grote en
kleine natuurgebieden, tochten in de natuurreservaten in de buurt,
een vogelweekend in de Hoge Venen, een Paddenstoelencursus,
Nachtvlindernachten, voordrachtavonden, infostands, … en daarvoor
zouden we graag op dat “handje” meer rekenen. Wie zich geroepen
voelt kan altijd contact opnemen met een bestuurslid in de buurt.
De Biodiversiteit blijven we ook verder opvolgen. De site
www.waarnemingen.be is daarvoor hét geschikte middel. In 2013
werden zéér veel waarnemingen ingevoerd. Wat brengt 2014?
Je merkt het … 2014 wordt zeker zo interessant en boeiend als 2013.

Tot slot wens ik alle Natuurpuntleden en hun familie
“een gelukkig en vooral gezond 2014 toe”
Een nieuw jaar:
Bruisend en sprankelend,
Stralend en schitterend,
Gezond en gelukkig,
Zorgeloos en prachtig.
Joris Pinseel
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4 januari 2014
Beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
(15u30) Kastanjedreef, Kalmthout

De winterbeheerswerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Meer info over de geplande werken
kun je vinden in deze “De Korhaan”.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

17 januari 2014

19u15

Film
i.s.m VZW Kobie

Filmvoorstelling
“De Nieuwe Wildernis”
Parkeren op Parking Wildertse Duintjes
Film in het Bosmuseum, Essen-Wildert
Inkom: € 3,00 (reserveren verplicht)

Dé natuurfilm van 2013 was zonder enige
twijfel ‘De Nieuwe Wildernis’ over het unieke
leven in de Oostvaardersplassen in Nederland.
Een schitterende prent die het leven van de
dieren daar prachtig in beeld brengt. Elke
natuurliefhebber zou die moeten gezien
hebben. En een tweede keer kan ook geen
kwaad.


Info en kaarten: Cultuurdienst Essen (tel. 03/ 670 01 41)
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25 januari 2014
Beheerswerken

8u30

Smidsevijvers
“Beheerswerken”

Groespolderstraat
(12u00) Kalmthout-Nieuwmoer

In de Smidsevijvers zijn enkele aanvullende beheerswerken uiterst
noodzakelijk.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be

1 februari 2014
2 februari 2014
Natuurtelling

1 februari 2014
Beheerswerken

Het Grote Vogelweekend
“Voeren en beloeren”

8u00
(18u00) In elke Natuurpunt-tuin in de regio

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
(15u30) Kastanjedreef, Kalmthout

De winterbeheerswerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666 06 80)
igor.vandamme@skynet.be
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7 februari 2014
Ledenavond

18u45

Algemene Ledenavond

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: € 20,00 (op voorhand storten)
op BE59 0000 4153 8026

Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond.
We bieden alle aanwezigen een aperitief aan gevolgd door
pompoensoep. Voor de hoofdschotel heb je de keuze tussen:
 vlees: varkenshaasje op grootmoederswijze
 vis: visrolletjes met fijne groenten
 vegetarisch: groentenquiche met brie
Als nagerecht ijscoupe en koffie/thee.
Nadien komen het jaarverslag & financieel verslag 2013 aanbod.
Verder krijg je een voorstel van de activiteitenkalender 2014 en een
aantal mooie beelden van leuke waarnemingen in onze regio. En
werk van eigen leden … nog een verrassing!
Natuurlijk hopen we U een gezellige avond aan te bieden.

Gelieve bij de inschrijving uw keuze kenbaar te maken.


Inlichtingen én inschrijving: Joris Pinseel (03/667 57 97)

8 februari 2014
Uitstap

9u00

Antwerpse Haven
“Overwinterende Vogels”

Parking “De Vroente”
(17u00) Putsesteenweg, Kalmthout

In de omgeving van Antwerpen, zowel op de rechter- als de
linkeroever, vinden we een aantal mooie reservaten waar tijdens de
winter tal van vogels overwinteren. Ganzen, eenden, roofvogels en
steltlopers zullen we met grote zekerheid kunnen waarnemen. Een
aanrader voor elke vogelliefhebber.
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Meebrengen: picknick, voldoende (warme) drank, verrekijker en/of
telescoop, vogeldeterminatiegidsen, aangepaste kledij.
Inschrijven voor 5 februari 2014.

@

Inschrijven en gids: Herman Jacobs (03/677 35 98)
hejacobs@skynet.be

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”

9 februari 2014

10u00

Natuurwandeling

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u30 Kalmthout

Tijdens de winter is er ook heel wat te beleven op de Kalmthoutse
Heide … rust … een nevelig landschap of misschien een sneeuwtapijt
… een stralend winterzonnetje of misschien een regen- of
sneeuwbui. De weerelementen bepalen de sfeer en uiteraard ook de
natuurwaarnemingen.Laat je verrassen!


Inschrijven en gids: Chris Vander Sypt (03/666 48 03)

1 maart 2013
Beheerswerken

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerswerken”

Parking Noord, Verbindingsstraat,
(15u30) Kalmthout

De winterbeheerswerken gaan verder. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator op voorhand te verwittigen van uw komst.

@

Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
igor.vandamme@skynet.be
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2 maart 2014

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Bank van Rose Gronon, Zandstraat

Natuurwandeling (12u00) Essen-Wildert
Het voorjaar is een zeer geschikt moment om de omgeving van de
Kleine Aa te verkennen. Het landschap is nu nog overzichtelijk.
Misschien kunnen de weersomstandigheden voor enkele mooie
waarnemingen zorgen.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

stevige

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667 67 92)
leo_juffermans@hotmail.com

5 april 2014
6 april 2014
Weekend

Zat.
6u00

Natuurweekend - Oostkantons
“Vogelobservatie”

Zon. NEC "De Vroente", Putsesteenweg
20u00 Kalmthout
Onkosten zelf te bereken – zie infotekst

Dit jaar kiezen we voor een weekendverblijf in de Oostkantons.
Meer informatie hierover vindt U verder in dit nummer.
Meebrengen: telescoop/verrekijker, aangepaste schoenen, kledij en
niet te vergeten picknick en voldoende drank voor zaterdag,
persoonlijke spullen voor één nacht.
Inschrijven verplicht en ten laatste op 15 maart 2014.

@

Info en Gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0474 43 33 48)
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be
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6 april 2014

10u00

Natuur in de buurt
“Dal van de Kleine Aa”
Parking “Beekdal” - Over d'Aa

Natuurwandeling (12u00) Essen – Horendonk
Het voorjaar is een zeer geschikt moment om de omgeving van de
Kleine Aa te verkennen. De eerste voorjaarsbloemen kunnen in bloei
staan: speenkruid en bosanemoon zijn te vinden in de slootranden
nabij de beek. Misschien kunnen de weersomstandigheden voor
enkele mooie waarnemingen zorgen.
Meebrengen:
verrekijker,
aangepaste
kledij,
wandelschoenen. Route is geschikt voor rolwagens.
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen aan de gids.

@

Inlichtingen en gids: Leo Juffermans (03/667 67 92)
leo_juffermans@hotmail.com

13 april 2014
Natuurwandeling

1 mei 2013
Natuurwandeling

8u00

Kalmthoutse Heide
“Vennenwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u30 Kalmthout

7u00

De Maatjes
“Ochtendwandeling”

Parking Kerk Nieuwmoer-Dorp
10u00 Kalmthout-Nieuwmoer

4 mei 2014

6u00

Natuurwandeling

8u30
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stevige

Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be

Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat 29 - 2910 Essen
Tel. 03/667.20.47
gebr.vanhooydonck@skynet.be

Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert

Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477 527121
Herstel & aanleg rieten daken
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Natuurpunt Noorderkempen gaat op weekend in 2014
Wanneer : zaterdag 5 april en zondag 6 april 2014
Waar : Hoge Venen en omgeving
Slaapplaats: Jeugdherberg Sankt Vith
(http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-het-groen/sanktvith-ardennen-eifel)

Praktische info:
Prijs overnachting standaard 4 persoonskamer incl. ontbijt > 26j:
19 euro + 3 euro zegel (of 17 euro + 3 euro </=26 jaar)
Prijs overnachting standaard 2 persoonskamer incl. ontbijt (indien
gewenst door koppels > 26 j):
25,70 euro + 3 euro zegel (of 19,20 euro + 3 euro </= 26 jaar)
Prijs lunchpakket voor zondag : 6,90 euro (zaterdag lunchpakket zelf
mee te nemen)
Prijs avondeten in jeugdherberg : 11,20 euro (als de groep het wenst
kan er ook buitenshuis gegeten worden)
Alles individueel te betalen ter plaatse
Vervoer: carpooling à 5 eurocent/km te betalen aan chauffeur (+- 20
à 30 euro)
Vertrek: 5 april : 5.45 u. aan parking De Vroente (Kalmthout).
Aankomst: 6 april : rond 20.00 u aan parking De Vroente (Kalmthout)
Inschrijven:
ten
laatste
op
15
maart
2014
wouter.vanwesenbeeck@telenet.be of gsm 0474 43 33 48.
De reis gaat door vanaf minimum 4 personen.
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bij

Reisschema:
Zaterdag 05 april 2014
Vertrek om 5.45 u. aan de parking van de Vroente te Kalmthout.
Rond 8.00 u. aankomst aan de parking van de Botrange. We
speuren de veenvlakte af voor baltsende Korhoenen met aansluitend
een korte wandeling.
- Voormiddag
Enkele: korte stops rond Malmedy en Bevercé met o.a. uitzichtpunt
over de rivier Warche op zoek naar de Waterspreeuw.
Wandeling van 3 uur (5-7 km) in de buurt van Mont, langs gemengde
naald/loofbossen en weilanden met Slee- en Meidoorn. Deze plaats
is interessant voor talloze vogels zoals Appelvink, Goudvink,
Notenkraker, Raaf, Rode Wouw, e.a.
- Picknick in Mont
- Namiddag
Fagne Malchamps: een korte wandeling bij dit veengebied dat
omringd is door naaldbossen. Dit is een goede plaats om
Notenkrakers te zien. Verder een paar stops in de omgeving van
Sankt Vith op zoek naar roofvogels (o.a. Rode Wouw) en grote
zoogdieren.
- Rond 17.00 u: aankomst jeugdherberg + avondeten rond 18.00 u.
De geïnteresseerden kunnen ’s avonds mee voor een
avondwandeling in de buurt van Trois Ponts waar we hopen om de
Ruigpootuil te kunnen zien of horen.
Zondag 06 april 2014
- Ontbijt rond 8 uur
- Voormiddag
Wandeling van 5 km op en langs een oude spoorwegbedding in de
buurt van Neundorf, op zoek naar roofvogels en zangvogels (o.a.
Goudvink, Appelvink, Rode Wouw, …)
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- Picknick in Thommen aan een meer met watervogels (o.a. Grote
Zaagbek, Grote Zilverreiger, Zomertaling, …) en beverburcht +
aansluitend een korte wandeling.
- Tijdens terugtocht een tweede stop aan een forelkwekerij in Recht
met grote kans op Visarend.
- Aankomst rond 20.00 u. aan de parking van de Vroente (als de
groep het wenst kan er onderweg avondeten gegeten worden).
Organsatie : Wouter Vanwesenbeeck (gids) en Igor Vandamme

© Wouter Vanwesenbeeck
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Natuurpunters Noorderkempen ontdekken een
mysterieuze vleesetende plant op een Filippijnse bergtop:
een nieuwe soort voor de wetenschap.
Het verhaal dat ik hier neerschrijf begon in april 2002. Die maand trok ik
voor de zoveelste keer naar de Filippijnen. Hoewel het land vele toeristische
troeven heeft, is de Filippijnen, anders dan bv. Thailand, voor de doorsnee
westerling geen voor de hand liggende vakantiebestemming. Omdat ik er al
heel mijn leven familiebanden heb, ligt dat voor mij iets anders. Ik
beschouw het als een voorrecht dit eilandenrijk met zijn zo rijke, maar ook
zo bedreigde biodiversiteit te kunnen bezoeken.

Wat die biodiversiteit betreft: het mag zeker beschouwd worden als
één van ’s werelds ‘hotspots’. Soms wordt de Filippijnen vergeleken
met de Galagapos, maar dan in het tienvoud. Of vergelijk het met
Madagaskar of Borneo. Toch komen in Madagaskar, een land in
oppervlakte dubbel zo groot als de Filippijnen, minder soorten
landzoogdieren voor dan in de Filippijnen. Borneo heeft weliswaar
iets meer soorten zoogdieren en planten, maar het eiland is ook 2,5
keer groter. Toch komen in de Filippijnen veel meer vogelsoorten
voor dan in Borneo. Nieuw ontdekte zoogdieren, planten, zelfs
vogels worden regelmatig aan de Filippijnse nationale lijst
toegevoegd.
In april 2002 trok ik samen met Marc Vanbrabant en enkele
plaatselijke mannen naar een bergtop om er te zoeken naar de
Koch’s Pitta (Pitta kochi), een kleurrijke vogel die alleen op het eiland
Luzon voorkomt. De berg in kwestie is bedekt met tropisch
regenwoud. Op de lagere hellingen bestaat het woud uit hoge
bomen, maar naarmate men hoger klimt, worden de bomen kleiner.
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Gek genoeg vonden wij kleine krabben langs kleine beekjes en
kreekjes hoog op de berghelling, een plaats waar je geen krabben
zou verwachten. Dicht bij de top troffen we een jungle aan van dicht
struikgewas, bamboe, varens en rotan. Hier, in deze wildernis,
zouden we de nacht doorbrengen in onze tentjes. Onze gidsen
maakten het eten klaar op een open vuurtje. Dat bestond uit rijst en
wat vis die we meegebracht hadden, aangevuld met wat het bos te
bieden had: rotanscheuten (smaakt erg bitter!) en paddenstoelen.
Hier vonden we enkele bekerplanten van het geslacht Nepenthes,
een curiositeit voor ons waarvan we enkele foto’s namen. De nacht
was pikkedonker. Het enige licht dat te zien was waren de talrijke
dansende lichtpuntjes van de vuurvliegjes die rond onze tentjes
vlogen. In de duisternis riepen Filippijnse Valkuilen,
Luzondwergooruilen en Grote Nachtzwaluwen. Koch’s Pitta’s werden
meermaals gehoord, maar we kregen ze jammer genoeg niet te zien.

© Herman Nuytemans
Boven op deze berg groeit de mysterieuze bekerplant.
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Bekerplanten van het geslacht Nepenthes zijn vleesetende planten,
die speciaal gevormde bekervormige bladeren ontwikkelen. Aan de
randen van de bekers produceren de planten een soort nectar,
waarmee ze insecten en andere kleine dieren aantrekken, in de val
lokken en uiteindelijk verteren met verteringssappen waarmee de
bekers gevuld zijn. Een gladde, wasachtige laag aan de binnenkant
van de bekers en een rij neerwaarts gerichte tanden aan de rand van
de beker verhinderen dat een gevangen prooi terug kan ontsnappen.
Meestal zijn de slachtoffers insecten, maar soms worden door grote
soorten ook zoogdieren zoals muizen en een enkele keer zelfs een rat
gevangen en verteerd. Bekerplanten worden door liefhebbers en
hobbyisten ook gekweekt en gekruist, waardoor nieuwe
cultuurvormen ontstaan. Een Britse kweker vond tot zijn verbazing
een dode koolmees in de beker van één van zijn serreplanten.
De jaren gingen voorbij en de bekerplanten die wij vonden waren
bijna vergeten en de foto’s bijna verloren. Daar kwam plots
verandering in toen bijna tien jaar later, in november 2011, de
(Engelstalige) gids ‘Gids van de Bekerplanten van de Filippijnen’
verscheen, welke ik aanstonds via het internet bestelde. Deze gids
beschrijft elke gekende Filippijnse soort en beeldt deze af met een
paar kleurenfoto’s. Eindelijk zouden we weten welke soort we bijna
tien jaar geleden gevonden hadden. De soort die wij vonden kon ik
echter met de foto’s die we toen maakten, niet op naam brengen.
Daarop stuurde ik onze foto’s naar de auteur van de gids.
Enthousiast antwoordde hij dat de morfologische kenmerken van de
soort die wij fotografeerden met geen enkele gekende soort
overeenstemmen. Hij feliciteerde ons met de ontdekking van een
nieuwe, onbekende soort!
In het najaar van 2012 werden contacten gelegd met een Filippijns
botanicus, gespecialiseerd in orchideeën, Hoya en Nepenthes.
Plannen werden gemaakt om samen terug te gaan zoeken en in april
2013 was het dan zover. Ik reisde terug naar de Filippijnen om,
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samen met Wally Suarez (inlands botanicus en docent aan een
Filippijnse universiteit) en dezelfde gidsen die ons elf jaar geleden
begeleidden, de planten terug te gaan zoeken en te beschrijven.
Vijf planten werden gevonden. Wally bevestigde wat we al wisten:
dit is een nieuwe soort, door niemand gekend. Hij verbaasde zich
over het feit dat de planten in diepe schaduw groeien, terwijl van
Nepenthes bekend is dat ze lichte standplaatsen verkiezen. Verdere
expedities zullen nodig zijn om uit te zoeken of ze enkel op deze
bergtop groeien of een ruimere verspreiding hebben en of ze elders
wél in lichte omstandigheden groeien. De mogelijkheid bestaat dat
enkel een restpopulatie van een voorheen meer wijdverspreide soort
hier op deze bergtop overleeft en op de rand van uitsterven staat.

© Herman Nuytemans
Tussenbekers
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Hoe verloopt de procedure als een nieuwe soort ontdekt wordt
opdat deze aanvaard zou worden en in de registers opgenomen?
Eerst en vooral moet de nieuwe soort formeel beschreven worden.
Dat hebben we in april 2013 gedaan. Ik maakte die beschrijving zo
veel mogelijk zelf, waarna Wally verbeteringen en aanvullingen
aanbracht. Hij was hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Hij ontdekte
en beschreef zeven nieuwe Filippijnse orchideeën en jawel: vijf jaar
na onze ontdekking, in 2007, vond en beschreef hij een nieuwe
Nepenthes. Er moet ook herbariummateriaal verzameld worden dat
in een erkend wetenschappelijk herbarium bewaard wordt. Anders
dan vroeger, gebeurt dat tegenwoordig in het land van herkomst.
Hier stelt zich echter een probleem. Zowat alle Nepenthes soorten
staan op de CITES lijst (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora), een internationale
overeenkomst over de handel in dieren en planten. Alle soorten zijn
beschermd en wilde planten mogen niet geplukt, verhandeld of
vervoerd worden. Om herbariummateriaal te verzamelen is daarom
een vergunning nodig. Die vergunning aanvragen is een ingewikkelde
procedure: document hier…handtekening daar…een stempel nog
ergens anders, enz. Als buitenlander kan ik dat niet doen. Ik vroeg
advies aan de voormalige directeur van de plantentuin in Meise,
waar het Belgische nationale herbarium is ondergebracht. “Heel
moeilijk en tijdrovend” was zijn antwoord op de vraag hoe je een
vergunning moet verkrijgen. Bovendien waarschuwde hij me vooral
geen plantmateriaal in de reiskoffer mee naar België te smokkelen.
Daar staan zware straffen op, tot gevangenisstraffen toe. Ik gelaste
Wally werk te maken van die vergunning. Intussen laat hij weten dat
er tenminste voortgang gemaakt wordt.
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© Herman Nuytemans
Bekers, halfverscholen in de humuslaag

Groene stengelbeker

Naast een beschrijving maken en herbariummateriaal verzamelen,
moet de nieuweling natuurlijk een wetenschappelijke naam krijgen.
Dat gebeurt in principe door de ontdekker. Hij/zij is vrij een naam te
kiezen, rekening houdend met de regels vastgelegd in de
Internationale Code van de Botanische Nomenclatuur (ICN) en
volgens de Binominale Nomenclatuur zoals door Linnaeus ingevoerd.
In samenspraak met Wally werd besloten de plant Nepenthes
aenigma te noemen, hetgeen zoveel betekent als ‘de mysterieuze
bekerplant’. Gezien de ongebruikelijke ecologie en de vele
onopgeloste vragen leek ons dit een toepasselijke naam. Opgelet:
Nepenthes aenigma is een ‘Nomen Nudum’: een naam die verwijst
naar een soort die nog niet verzameld is en waarvan de formele
beschrijving nog niet in de vakliteratuur gepubliceerd is. Met deze
naam dient daarom nog omzichtig omgesprongen worden. In
afwachting gaat Nepenthes aenigma daarom nog door het leven
onder zijn voorlopige naam Nepenthes sp. Luzon.
Nepenthes sp. Luzon is de derde soort die op het grootste Filippijnse
eiland Luzon werd ontdekt. Tot dan toe waren van Luzon slechts
twee soorten bekend die bovendien wijd verspreid op andere
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Filippijnse eilanden voorkomen. Beide werden ontdekt en
beschreven in 1837. Het heeft dus 165 jaar geduurd voor de derde
soort werd gevonden. Maar zoals eerder aangehaald: Wally ontdekte
een vierde soort in 2007, 345 km zuidwestelijk van waar ik
Nepenthes sp. Luzon vond. Beide zijn nauw aan elkaar verwant, maar
toch duidelijk verschillend.
Bekerplanten behoren zonder twijfel tot de meest zonderlinge
rariteiten uit het plantenrijk.
Van alle vleesetende planten behoren zij zeker tot de meest
geavanceerde diervangers. Toch zijn bekerplanten niet de
meedogenloze killerplanten die je misschien denkt dat ze zijn. Slechts
een klein deel van de dierlijke bezoekers laten zich vangen. Sterker
nog, sommige diersoorten zijn in hun voortbestaan geheel
afhankelijk van bekerplanten. De Microhyla nepenthicola, een kleine
kikker in Borneo, legt haar eitjes in de bekers van Nepenthes
ampullaria en de volledige transformatie van ei over dikkop tot
kikker speelt zich af in het vocht van de bekers. Andere dieren
ontwikkelden een samenlevingsvorm (symbiose) waar beide partners
voordeel uit halen. Nepenthes lowii en Nepenthes rajah (de grootste
van alle soorten) ontwikkelen bekers die sprekend gelijken op een
toiletpot met openstaand deksel. Bergtupaja’s Tupaia montana, een
zoogdier met een spitse snuit, komen ongestoord van hun nectar
snoepen en gebruiken de bekers inderdaad als toilet. De planten
halen voedingsstoffen voor eigen ontwikkeling uit de uitwerpselen.
Nepenthes bicalcarata heeft dan weer holle stengels waarin mieren
huizen. De mieren zijn ongevoelig voor de vangtechnieken van hun
gastheer en houden deze schoon door onverteerbare ‘etensresten’
te verwijderen. De bekers van Nepenthes baramensis worden door 1
bepaalde vleermuissoort (Kerivoula hardwickii) gebruikt als slaap- en
rustplaats. Ongetwijfeld hebben beide partners voordeel uit deze
samenlevingsvorm.
Net als de zonnedauw op onze heiden, groeien de meeste soorten
bekerplanten op arme tot zeer arme bodems waar weinig andere
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planten groeien. Andere soorten groeien dan weer als epifyt in de
boomkruinen. Beide groeien alzo op lichte standplaatsen. Dat
Nepenthes sp. Luzon in diepe schaduw groeit is daarom zeer
verbazend en ongewoon. Dergelijk habitat wordt in feite als absoluut
ongeschikt geacht voor Nepenthes.
Bekerplanten zijn tweehuizig en éénslachtig. Planten zijn dus ofwel
mannelijk ofwel vrouwelijk, maar de bloemen zijn bij alle soorten
klein en onopvallend. Na de kieming beginnen ze te groeien als een
rozet. De middennerf van elk rozetblad groeit door en aan de top
begint een beker zich te ontwikkelen die op de grond rust. De bekers
zijn dus een deel van het blad en geen bloemen. De bekers aan de
rozetbladeren noemt men de lagere bekers of grondbekers. Later
begint vanuit de rozet een al dan niet vertakkende stengel te groeien
met stengelbladeren. Ook hier groeit de middennerf van het blad
door, vormt krullende ranken waarmee de plant als een echt
klimplant houvast vindt aan omliggende vegetatie. Tenslotte wordt
aan de rank een hogere beker of stengelbeker gevormd.
Grondbekers en stengelbekers komen dus aan dezelfde plant voor
maar zijn erg verschillend in grootte, kleur en vorm. Ook hierin is
Nepenthes sp. Luzon afwijkend. Wij vonden geen grondbekers, maar
wel helgroene stengelbekers en een grotere, rijkelijk rood gevlekte
tussenvorm. De onderste bekers zaten half verborgen in een dikke
humuslaag. Hiermee vangt Nepenthes sp. Luzon kennelijk over de
grond kruipende insecten. Vliegende insecten worden aangetrokken
door de tussenvorm bekers aan de stengels en de hogere (groene)
bekers. In het vocht vonden we kleine larven van onbekende
insecten.
Bekerplanten zijn erg verscheiden. Het zijn zoals gezegd klimplanten.
Nepenthes argentii is wel de kleinste van allemaal. De stengels
worden niet langer dan een dertigtal centimeter en de bekers zijn
niet groter dan een vingerhoed. Stengels van Nepenthes bicalcarata
worden tot 25 meter lang. Bekers van Nepenthes edwardsiana
groeien dan weer bijna een halve meter hoog, terwijl elke beker van
Nepenthes rajah tot twee liter vocht kan bevatten.
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Wat grootte betreft, is Nepenthes sp. Luzon een vrij bescheiden
soort: bekers tot twaalf cm hoog, stengels tot drie meter lang.
Vandaag de dag worden wereldwijd 147 soorten erkend + drie
soorten waarvan een botanische beschrijving nog niet gepubliceerd
werd en waarvan nog geen herbariummateriaal verzameld werd. Eén
van die drie is Nepenthes sp. Luzon. Zij komen voor van Madagaskar,
over noordoost India en zuid China, doorheen geheel zuidoost Azië
tot in het noorden van Australië. De meeste soorten worden
aangetroffen in Indonesië, Maleisië en de Filippijnen. Lang werd
gedacht dat de meeste soorten voorkomen op Borneo, gevolgd door
Sumatra en de Filippijnen. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat
de Filippijnen het centrum vormt van hun verspreiding. De Filippijnse
teller staat op 38 soorten (Nepenthes sp. Luzon inbegrepen),
tegenover 39 voor Borneo. Echter, de Filippijnse soortenlijst is in
volle evolutie. Meer dan de helft van de 38 Filippijnse soorten werd
beschreven in de 21ste eeuw. In de eerste decade van de 21ste eeuw
zochten en vonden onderzoekers nieuwe soorten op de westelijke en
zuidelijke eilanden Palawan en Mindanao, eilanden die het dichtst bij
Borneo liggen. Pas de laatste jaren wordt duidelijk dat ook Luzon, het
grote eiland het verst van Borneo gelegen, onbekende soorten
herbergt, waaronder Nepenthes sp. Luzon.
Een kort hoofdstuk met foto’s van Nepenthes sp. Luzon verscheen
reeds in het boek New Nepenthes: Volume 1. Publicatie van de
formele beschrijving + nieuwe informatie over Nepenthes aenigma
wordt voorzien in het nog te verschijnen boek New Nepenthes:
Volume 2.
Referenties.
- McPherson, S.R. & V.B. Amoroso 2011. Field Guide to the Pitcher
Plants of the Philippines. Redfern Natural History Productions,
Poole.
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- McPherson, S.R. 2011. Discovery of an incompletely diagnosed
pitcher plant from Luzon. In: New Nepenthes: Volume One.
Redfern Natural History Productions, Poole. Pp. 457-459.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_sp._Luzon
- http://pitcherplants.proboards.com/thread/12006/rediscoverynepenthes-sp-luzon

© Herman Nuytemans
Tussenbekers

Herman Nuytemans
Het copyright van de foto’s berust bij de auteur van deze bijdrage
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Typisch wintergedrag van vogels
Het gedrag van vogels verandert per seizoen: in de lente zingen, territorium
afbakenen, nestbouwen en eieren leggen; in de zomer jongen bijvoeren of
een tweede legsel produceren en de herfst staat voor veel vogels in het
teken van de trek of van het zich voorbereiden op de winter die eraan komt.
Hoe komen onze vogels nu die winter door zonder al te veel kleerscheuren?

Enkele voorbeelden van “dicht bijeen is warm”, want dat is zo’n
typisch gedrag dat we enkel in de winter kunnen waarnemen. Neem
nu de Winterkoning, één van onze kleinste vogeltjes. Doordat ze zo
klein zijn, koelen ze gemakkelijker af dan grotere soorten. Dit komt
omdat hun oppervlak in verhouding groter is dan hun kern. In de
winter vind je in een mezennestkast soms meer dan tien
winterkoningen die opeengepakt zitten te doezelen. Let wel: het is
niet de bedoeling dat we elke nestkast openen om dit verschijnsel te
kunnen waarnemen.
We zien ook gemengde groepen zangvogels ontstaan. Vreemd, zou je
in de eerste plaats denken, want tijdens de winterse
voedselschaarste andere soorten gaan opzoeken die net hetzelfde
soort voedsel eten, lijkt niet erg slim. De reden echter van dit gedrag
is dat ze samen sterk staan. Met een groep naar voedsel zoeken,
brengt meer op dan individueel zoeken. Vele ogen zien nu eenmaal
meer dan één paar ogen. Dit geldt ook voor predatoren, die sneller
worden opgemerkt, wat de kans op overleven verhoogt.
Samenscholingsverbod geldt duidelijk ook niet voor de Ransuil. In
andere seizoenen kunnen zij elkaar niet luchten, maar in de winter
zoeken ze vaak gezamenlijke slaapplaatsen op. Gemakkelijk zijn ze
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niet te vinden, die slaapplaatsen, maar eens je er één gevonden
hebt, is het feest. Laag in dichte bosjes of hoog in enkele dennen
zitten zij met z’n vijven, soms zelfs meer dan tien te roesten. Tegen
de avond gaan ze op stap om een prooi te vangen en tegen de
ochtend keren ze terug naar diezelfde slaapplaats. Die slaapplaats
kan soms jaren na elkaar gebruikt worden, zij het door verschillende
individuen.
Kraaiachtigen kennen er ook wat van. Honderden kauwen, veelal in
paren, tuimelen acrobatisch over elkaar en maken luchtduiken. Als
de schemering valt, eindigt de luchtshow en troepen ze samen in
enorme aantallen op een gezamenlijke slaapplaats. Enkele bomen in
een grote tuin of park worden dan ingenomen. Ook kraaien doen
mee aan het spektakel tot het donker is en plots is alles stil.
Heggenmus en Roodborstje blijven in de wintermaanden lustig voort
zingen. De Heggemus zingt geregeld tot laat in de herfst om vanaf
eind januari opnieuw te beginnen. Roodborstjes kun je vaak de hele
winter door horen.
Nog eentje die er vroeg bij is, is de Bosuil. Eind januari begin februari,
bij heldere nachten, waan je je soms in een spannende film. Je hoort
hem dan al van ver met zijn kenmerkende roep zijn territorium
afbakenen of baltsen. Hun eileg begint onder gunstige
weersomstandigheden al in februari. De jongen komen een maand
later uit. De meeste andere vogels vertoeven dan nog in het zuiden,
want hun trek naar hier moet dan nog aanvangen.
Kieviten volgen dan weer de vorstgrens. Als het stevig begint te
vriezen, kan je hen in grote groepen zien vertrekken. Ze vliegen in
zuidwestelijke richting tot ze aan de vorstgrens komen. Als het weer
terug mildert, komen ze terug in onze richting vliegen. Ganzen doen
ook iets gelijkaardig, maar dat is dan sneeuwtrek. Vorst kan hen niet
echt deren, maar als er een laag sneeuw ligt wordt hu voedsel op de
velden en graslanden onbereikbaar en trekken ze naar zuidelijker
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gelegen oorden waar nog geen sneeuw ligt. Zo ontstaat er heel wat
heen- en weer geschuif van verschillende vogelsoorten. Als de
riviertjes en vijvers dichtvriezen is het voor een viseter zoals de
IJsvogel gedaan met eten. Vaak duiken er dan aan de kust veel van
deze blauwe parels op. De kuststreek is immers enkele graden
warmer dan het binnenland door het milderend effect van de
warmere zee. Wordt het echter ook daar te koud, dan ligt de
vogelsterfte hoog, maar een deel lukt het toch nog om zuidwaarts te
trekken.
2011 was een “mastjaar”, wat wil zeggen dat over heel Europa alle
bomen en struiken veel meer vruchten droegen dan normaal. Echt
een overvloed aan voedsel dus. 2012 moesten de vogels het
uitzweten want toen was het net andersom; omdat de planten nog
uitgeput waren van de overvloedige oogst van het jaar voordien,
brachten ze haast geen noten, bessen en vruchten voort. Daardoor
ontstonden grote trekbewegingen van vogels die zuidelijker oorden
opzochten, op zoek naar voedsel. Onze tuinen werden dan ook
overspoeld met mezen, vinkachtigen, lijsterachtigen, …. De strenge
winterperiode van januari 2013 maakte dat de voedertafels frequent
werden bezocht. Je zag niet zelden meerdere mezen aan een vetbol
hangen.
Wat brengt deze winter?
Het lijkt erop dat ‘de vruchtenoogst’ van 2013 grotendeels gelukt is.
Er waren veel lijsterbessen, eikels, beukennootjes, … . Waarschijnlijk
voldoende voedsel, maar aarzel zeker niet om nootjes of zaden te
strooien of vetbollen te hangen. Je bewijst onze geverderde vrienden
een grote dienst.
En op het Grote Vogeltelweekend kun je je gegevens doorsturen!
Peter Tibax met aanvullingen van Joris Pinseel
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Herstel gemengd Eiken-Berkenbos in de Boterbergen

De Korhaan nr. 1 / januari 2014

Pagina 29

Zoals je kunt zien op onderstaande oude kaart was het perceel
rechts, dus ten oosten van het Stappersven, de Boterbergen
genaamd, een heel gevarieerd gebied. Je ziet nog de restanten van
de ooit afgegraven Boterbergen, je had natte en droge heide, …. De
Boterbergen kan je nu wel beschouwen als de kasteeltuin van Carlier,
met alle gevolgen van dien. Op de percelen werd er ooit om
economische redenen grove den aangeplant, een boom die hier van
nature niet voorkwam. De zuidelijkste grens waar de grove den van
nature voorkwam was Noord-Nederland, op hoogveen, maar is daar
door veenafgravingen volledig verdwenen. Later werd de soort
aangeplant op arme zandgronden uit buitenlands zaad. Je ziet er ook
de rechtlijnige wandeldreven. Alles is nog aanwezig, maar nu wel
met overwoekering van exoten zoals Pontische rododendron,
Amerikaanse vogelkers en hier en daar Amerikaanse eik.

Oude stafkaart van 1863 : “Wie het verleden kent, begrijpt het heden beter
en kent én aanvaardt zijn toekomst”
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In het beheerplan staat dat de oorspronkelijke situatie hersteld moet
worden, met duinherstel, droge en natte heide, maar ook met
percelen gesloten en open bos.
Dat wordt een werk van lange adem.
Toch is het beheerteam van het Stappersven al begonnen met de
percelen aan te pakken die in het beheerplan “bos” zijn én zullen
blijven. Op sommige plaatsen werden al de rododendron en
Amerikaanse vogelkers aangepakt.
Vanaf oktober 2013 gingen we hiermee verder. Een bosbouwer zal in
de Boterbergen op twee kleine percelen de rechtlijnige aanplant van
jonge Amerikaanse eiken verwijderen en aan het boswachtershuisje
wordt één perceel gerooid. Het geld dat we hiervoor ontvangen
wordt gebruikt om rododendron te verwijderen door middel van
frezen. Hiermee kan het type Eiken-Beukenbos, maar dan onder de
associatie ‘Berken-Zomereikenbos’, op voedselarme grond herstellen
en de typische ondergroei van struikheide en blauwe bosbes kan dan
terugkomen. Dat is goed voor de biodiversiteit en zo wordt het nog
plezanter en interessanter om te komen wandelen. Het ene perceel
in de Boterbergen wordt over enige tijd terug opgeplant met
zomereik en sporkenhout. Het andere perceel blijft open. Een open
plek in het bos met bloeiende struikhei is een hotspot voor insecten,
zoals dagvlinders en bijen. Het perceel aan het boswachtershuisje is
een nat bos en wordt terug opgeplant met zwarte els.
Door het systematisch wegkappen van zieke en dode bomen in
opdracht van de vorige eigenaars is er nu té weinig tot geen dood
hout in het gebied. Een natuurlijk Midden-Europees bos heeft
normaal gezien tot 30% aan staand en liggend dood hout. De
gekapte stammen kunnen we spijtig genoeg niet laten liggen. Het
geld hebben we nodig voor het frezen van rododendron én de
nieuwe aanplant; maar de takkenhopen, met zowel fijn als dik
takhout is ook een biotoop op zich (en geen afval) en blijft ter plaatse
liggen.
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Wist je trouwens dat bepaalde paddenstoelen enkel op fijn dood
takhout leven? Een onderzoek in Zweden leverde 400 soorten
zwammen op op dood hout, waarvan ruim 170 soorten exclusief op
fijn takhout, tegenover 61 soorten exclusief op zwaar dood hout.
Door te proper beheer zijn die paddenstoelen nu zelfs zeldzaam in
Vlaanderen. De stobben die blijven staan dienen dan als dood dik
hout. Tijdens een paddenstoeleninventarisatie op 26 oktober 2013
werden niet minder dan 100 soorten aangetroffen; het merendeel
als saprofyt op de bodem en betrekkelijk weinig zwammen op hout.
Dit bewijst eens te meer dat een natuurlijk bos dood hout nodig
heeft.

© Igor Vandamme, bos aan De Ster met bosbesondergroei
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Het Heideblauwtje (Plebejus argus)
en biotoopherstel in het Stappersven
Op de website van Inbo (Instituut
voor natuur- en bosonderzoek), de
wetenschappelijke instelling van de
Vlaamse Overheid lezen we het
volgende over het Heideblauwtje.

© Igor Vandamme, 2011

Ecologie
Het Heideblauwtje is vooral te vinden op heideterreinen waar zowel
vochtige als droge heide aanwezig zijn. De vlinder vliegt meestal in
één generatie per jaar van eind juni tot eind augustus (met een piek
tussen 10 juli en 10 augustus). In zeer warme jaren kan er een
partiële tweede generatie vliegen van eind augustus tot midden
oktober.
De wijfjes zetten de eitjes afzonderlijk af op of in de buurt van
voornamelijk Gewone dophei, Stekelbrem en Struikhei die bij
voorkeur op een kale bodem (warmer microklimaat) en in de buurt
van mierennesten van de Zwartbruine wegmier (Lasius niger) staan.
De eitjes worden meestal afgezet op een hoogte van 1-3 cm waar
zich vaak jonge scheuten bevinden. De rupsen overwinteren volledig
ontwikkeld in de eischaal. Na het uitkomen, gaat de rups actief op
zoek naar een waardplant en kan dan tot zes dagen zonder voedsel
blijven leven. De rupsen eten eerst de bloemen, knoppen en jonge
scheuten van de waardplanten. De rupsen worden bezocht door de
Lasius mieren, vooral de Zwartbruine wegmier (L. niger) en de
Zandmier (L. alienus). Deze komen af op de zoete stof die de rupsen
afscheiden met behulp van klieren. Dit is voor beiden een voordeel:
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de mieren krijgen voedsel, terwijl de rups door de mieren verdedigt
wordt tegen vijanden (o.a. parasitaire wespen). De verpopping vindt
meestal plaats in de grond tot soms 7 cm diep. Ook de pop wordt
bezocht door mieren en vaak bouwen mieren een nest rond de
plaats waar de pop zich bevindt, eerder dan dat de rupsen in
bestaande mierennesten verpoppen. Bij het uitsluipen worden de
verse vlinders soms ook nog door mieren ‘beschermd’. Het
Heideblauwtje is gemiddeld een weinig mobiele soort, die zich soms
niet verder dan enkele tientallen meters verwijdert van de plaats van
ontpopping. De mannetjes verdedigen kleine territoria en
inspecteren elke vlinder die het territorium binnendringt. De ideale
vegetatiesamenstelling van een leefgebied voor het Heideblauwtje
bestaat uit ongeveer 50% Gewone dophei, 25-30% Pijpenstrootje,
15-20% Struikhei en 5-10% kale grond.
Verspreiding
Het areaal van het Heideblauwtje strekt zich uit van MiddenScandinavië tot Zuid-Spanje en van West-Frankrijk en GrootBrittannië tot Japan.
Het Heideblauwtje was vroeger vrij algemeen, maar is momenteel
zeldzaam. De grootte van het verspreidingsgebied is sinds het begin
van de 20ste eeuw voortdurend afgenomen. Vroeger werd het
Heideblauwtje voornamelijk op de heideterreinen in de Kempen
waargenomen, maar ook elders in Vlaanderen (tot in de jaren zestig
in de omgeving van Brussel, aan de kust in De Panne in 1901,
Oostende in 1961 en 1962 en sporadisch op enkele heideterreintjes
in Oost-Vlaanderen) kon de soort aangetroffen worden. Momenteel
is de verspreiding van het Heideblauwtje volledig beperkt tot de
Kempen.
In Wallonië heeft het Heideblauwtje een zeer lokale verspreiding in
de Condroz en in de vallei van de Samber en de Maas en in de FagneFamenne-Calestienne en een lokale verspreiding in de Lorraine. In
Nederland is het een vrij algemene standvlinder. In Duitsland is de
soort vooral te vinden in de kalkstreken, maar komt zij ook voor op
De Korhaan nr. 1 / januari 2014

Pagina 34

andere plaatsen verspreid over het land. In Groot-Brittannië is de
soort beperkt tot heidegebieden en kalkgraslanden in het zuiden van
Engeland en enkele plaatsen in Wales.
Vroegere verspreiding (<1991)

Huidige verspreiding (>1991)

Behoud
Het Heideblauwtje geniet geen wettelijke bescherming. Op de
Vlaamse en Belgische Rode Lijst staat de soort in de categorie
Kwetsbaar, maar op Europese schaal is ze niet bedreigd.
De voornaamste oorzaken van de achteruitgang van het
Heideblauwtje zijn het verdwijnen van heideterreinen door
omzetting naar landbouwgebieden of naaldhoutaanplantingen en
het vergrassen van de heide.
Natuurbeheer voor het Heideblauwtje moet zorgen voor verjonging
van Gewone dophei en Struikhei door het terugdringen van de
vergrassing en door het hier en daar laten staan van Bremstruiken op
de heide. De meest geschikte beheersvorm is extensieve begrazing,
maar ook kleinschalig plaggen en gefaseerd maaien van heide kan
gunstig zijn voor het Heideblauwtje. Het Heideblauwtje is een weinig
mobiele soort (maximale afstand gemeten van 1 kilometer, maar er
zijn vaak meerdere jaren nodig om een afstand van 1 of enkele
kilometers te overbruggen). Door lokale herintroducties zou in
sommige gebieden opnieuw een metapopulatiestructuur gecreëerd
kunnen worden. Onderzoek zal echter moeten uitmaken of
dergelijke lokale herintroducties nodig zijn en, zo ja, waar ze
uitgevoerd kunnen worden.
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Heideherstel voor Heideblauwtje in het Stappersven
Iedereen die de voorbije maanden over de weg van de Ster naar het
Stappersven gewandeld heeft, heeft al de ijzeren brug zien liggen
over de gracht.
Deze brug is een werfweg voor het natte
heideherstel ten voordele van dopheide en het heideblauwtje.In dit
perceel komt het heideblauwtje nog met honderen tegelijk voor,
maar dreigt op termijn te verdwijnen door verbossing en vergrassing.

Zoals je kunt zien op bijgevoegde kaart van 1863 en de luchtfoto van
nu is er een sterke verbossing van het perceel. In eerste instantie is
het beheerteam van het Stappersven bezig met het weghalen van
opschiet van Grove Den. Het perceel kan je vergelijken met een
soepbord, met een natte kern en naar de randen toe iets hoger en
droger. Zeker die iets hogere randzone van het perceel is heel
dringend terug open te maken. Die drogere en binnenkort terug
opengemaakte randzone is een uitwijkplaatsen voor de mieren, de
eitjes en rupsen van het Heideblauwtje in nu en dan te natte
omstandigheden.
Een gedeelte van het zwaar hout en takkenhout blijft liggen als een
extra biotoop voor zoogdieren, vogels waaronder de zeldzame
Nachtzwaluw die er tot broeden komt, maar ook bijvoorbeeld
paddenstoelen. De dikke stammen die blijven liggen worden op
termijn een broedplaats voor de mieren die in symbiose leven met
het Heideblauwtje. Omdat het in natte heide soms te nat is en
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mierennesten onderlopen met water, gebruiken de mieren die
vermolmde boomstammen als broedplaats. De verbossing is evenwel
te groot zodat we uiteraard niet al het zwaar hout en takhout
kunnen ter plaatse laten. Met trekpaarden worden volledige bomen
uit het gebied gesleept, over de tijdelijke brug, die dan op de weg
onttakt, gehakseld en opgeruimd worden. Hiermee creëren we terug
een open nat biotoop voor het Heideblauwtje.

© Cel Van Hooydonk, oktober 2013

Vanaf het najaar van 2013 gaat het beheerteam ook kleinschalig
maaien en plaggen zodat we terug een heel gevarieerd biotoop
krijgen van open oude, maar ook jonge heide, groepjes bomen, dood
hout en in de natste zones bulten pijpestrootje. Door het kleinschalig
plaggen en maaien creëren we terug een kale bodem waar nieuwe
jonge dopheide kan kiemen. De rupsen van het Heideblauwtje
hebben graag die pionierssituatie en geven ook de voorkeur aan
jonge kiemplantjes i.p.v. oude als waardplant. De Lasiusmieren
zoeken ook die natte omstandigheden op, maar hebben graag in de
zomer oppervlakkige drogere kale bodem die vlug opwarmt.
Onderzoek wees uit dat het Heideblauwtje niet noodzakelijk de
Lasius mieren nodig heeft, maar toch sterk voordeel haalt uit de
symbiose en bescherming van de mieren. Deze keuze van beheer is
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dus belangrijk, want hoe meer mieren, hoe meer Heideblauwtjes en
vice versa. In een nog latere tijdstip zullen ook op sommige plaatsen
de oevers van het Stappersven aangepakt worden, zodat daar ook
goede omstandigheden ontstaan waar de dopheide en het
Heideblauwtje kan gedijen. Daarna zullen we vanuit dit perceel
corridors maken zodat het dagvlindertje die oevers terug kan
bereiken en zelfs terug kan aansluiten tot de populatie achter de
Keetheuvel en uiteindelijk het gehele Grenspark, waardoor er een
heel groot aaneengesloten biotoop ontstaat.
Spijtig genoeg is er soms weinig respect voor het werk en eigendom
van anderen. Het perceel is te nat en te kwetsbaar om opengesteld
te worden. Toch vonden we meermaals de sporen van of betrapten
we bezoekers of vandalen. Diegenen die toch een idee wil krijgen van
dit schitterende biotoop kunnen komen helpen met de maandelijkse
beheerdagen. Er worden ook vaak wandelingen georganiseerd naar
vergelijkbare plekjes in het Grenspark. Daaraan kan je ook
deelnemen.
Info:

http://www.noorderkempen.be

Drankenhandel
Van Oevelen
Moerkantsebaan 47a
2910 Essen
Winkel
tel. 03/235.61.32
Kantoor
tel. 03/667.23.06
maandag & woensdag tot vrijdag
9u00 - 12u30 & 13u30 - 18u00
zaterdag doorlopend
9u00 - 17u00
zondag van 9u30 - 12u30
dinsdag gesloten
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Beheer Stappersven
Hieronder een paar officiële antwoorden en standpunten van Natuurpunt
op enkele opmerkingen en vragen die het beheerteam krijgt van recreanten
en buurtbewoners over het uitgevoerde beheer …

1. naar aanleiding van de kap van Amerikaanse eiken in de
Boterbergen en het verwijderen van Pontische Rododendron:
Waarom bestrijdt Natuurpunt exotische soorten? Is de invasie van
nieuwe soorten geen natuurlijk proces? En het zijn toch ook
volwaardige levende wezens?
Om te vermijden dat exotische soorten in de omgeving de overhand
nemen door hun overvloedige zaadzetting en gebrek aan
controlerende vijanden.
Verschillende van de niet-inheemse "exotische" soorten planten zich
bijzonder goed voort en zijn heel dominant ten opzichte van
inheemse boomsoorten. Ik hoef u het voorbeeld van de Amerikaanse
vogelkers niet te geven. Hetzelfde geldt voor Amerikaanse eik en
Rododendron, etc ... Daarom kiezen we er voor die soorten op
termijn te verwijderen. Hiervoor moeten we soms ook dikke oude
bomen kappen, maar anders werkt de ingreep niet want dan gaat de
zaadzetting en verspreiding verder. Uiteraard wordt dit perceel per
perceel (niet overal is het noodzakelijk om exoten te bestrijden)
bekeken en gebeurt deze omvorming op zeer lange termijn (in
bosbeheer denken we vaak in termijnen van 50 jaar).
Waarom kapt Natuurpunt bomen als ze aan natuur- en
bosuitbreiding wil doen?
Om cultuurbossen (plantages) om te vormen naar spontane
boscomplexen en om meer variatie te brengen. Want meer variatie
betekent meer verschillende planten en dieren, dus een grotere
natuurwaarde.
De Korhaan nr. 1 / januari 2014

Pagina 39

Uiteraard erkent Natuurpunt de waarde van bossen. Ze zijn niet
alleen belangrijk als ecosysteem maar ook omdat ze een thuis bieden
aan heel wat planten en dieren. Bossen hebben ook andere
belangrijke functies. Ze zijn de longen van onze planeet, ze slaan CO2
op. Natuurpunt doet er alles aan om waar mogelijk bos uit te
breiden, o.a. via stadsbossen. Daarom wordt een Bossenfonds
opgericht. Ook streven we ernaar om binnen de natuurgebieden van
Natuurpunt geen netto verlies aan beboste gronden te hebben. Dat
betekent dat het kappen van bomen op de ene plaats
gecompenseerd wordt door bosuitbreiding op een andere plaats.
Maar zou het niet veel eenvoudiger zijn om bos overal te
behouden?
In de eerste plaats is een bos niet hetzelfde als een verzameling
bomen. De bomen die Natuurpunt kapt, zijn vaak geen bossen met
een gevarieerde vegetatie, maar monotone aanplanten, eigenlijk
‘bomenakkers’. Eén soort overheerst er waardoor andere soorten
weinig kansen krijgen. Dergelijke ‘bomenakkers’ worden vaak
omgevormd tot een meer natuurlijk bos, met verschillende soorten
en leeftijden.
De natuur in Vlaanderen heeft ook één magisch wapen. Als je haar
met rust laat, ontstaat er doorgaans spontaan een bos met veel
verschillende soorten. Hoe ouder het bos, hoe meer verschillende
soorten er zijn. Bomen planten is dus meestal niet eens nodig. Bij
bosuitbreiding doet Natuurpunt vaak een beroep op dit magisch
wapen: gewoon wachten tot er spontaan bomen groeien.
Beboste plaatsen zijn vaak schatkamers van de natuur. De bodem is
er dikwijls nog relatief ongerept, waardoor er nog een zaadbank
aanwezig is. Ook aan de bosranden en in wegbermen staan er vaak
nog planten die elders verdwenen zijn. Om deze planten alle kansen
te geven, worden open plekken gecreëerd, waar ze kunnen
uitbreiden. Zo ontstaat er een meer gevarieerd bos, waar heel veel
zeldzame soorten een thuis vinden.
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2. naar aanleiding van de takkenhopen die blijven liggen na de kap
van de Amerikaanse eiken. Moet “afval” niet opgeruimd worden?
Waarom zien natuurgebieden er zo onverzorgd uit (ruigten,
omgevallen bomen, takkenhopen, ...)? Je kunt toch beter
opruimen?
In de natuur is alles een kringloop. Dat betekent dat dode bomen,
takkenhopen, maaiselhopen e.d. een eigen, waardevolle functie
hebben. Zo groeien heel wat bijzondere paddenstoelen op dood
hout, waaronder een paar heel zeldzame enkel op fijn dood hout
(takkenhopen). Er broeden spechten in dode bomen. Ook kleine
zoogdieren maken hun nest in stapels dood hout of hooi. Dood hout
zorgt voor nieuw leven.
Ook heel wat planten die mensen als onkruid bestempelen, zijn erg
belangrijk voor bepaalde dieren. Zo leggen verschillende vlinders hun
eitjes op ruige planten zoals brandnetels. Ook deze ‘onverzorgde’
stukken natuur zijn nuttig. Daarom behouden we in de
natuurgebieden ruige hoekjes en kantjes.
Het overschot dood materiaal verwerken we zo ecologisch mogelijk.
Zo doet Natuurpunt o.a. mee aan initiatieven waarbij energie wordt
opgewekt uit dood materiaal (via productie van methaan). Maar
deze technieken zijn nog in volle ontwikkeling en nog niet altijd
technisch uitvoerbaar en rendabel om overal toe te passen.
3. naar aanleiding van de reeds aan de gang zijnde omvorming van
het aangeplante Grove dennenbos tot een open biotoop,
voornamelijk droge- en natte heide :
Wil Natuurpunt natuur herstellen zoals het vroeger was?
Nee, niet per se. De natuur herstellen zoals het vroeger was, is geen
doelstelling op zich. De doelstelling is wel dat de natuurwaarde van
het gebied, lees: “Het aantal zeldzame planten en dieren dat er
voorkomt, zo hoog mogelijk is.”
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Ook ‘nieuwe’ natuur kan heel hoge natuurwaarde hebben. Zo
trekken de slikplaten in de haven heel wat soorten vogels aan. In dat
geval is het niet nodig om de situatie van vroeger te herstellen.
In natuurgebieden zijn er vaak maar kleine aantallen zeldzame
soorten aanwezig, in randen en hoekjes. Deze soorten opnieuw
kansen geven, betekent in vele gevallen hen het gebied teruggeven
zoals het vroeger was.
Maar wat is ‘vroeger’? ‘Vroeger’ betekent doorgaans dat wordt
teruggegaan tot vóór de industrialisering door de landbouw, meestal
is dat vóór de Tweede Wereldoorlog. Maar we houden ook rekening
met de oudste bekende historische situatie (de oudste
vegetatiekaarten in onze streken dateren uit de achttiende eeuw). In
ieder geval kan je ‘vroeger’ niet definiëren als een bepaalde datum in
de tijd.
De historiek van een gebied is ook maar één van de factoren
waarmee we rekening houden wanneer we keuzes maken voor het
beheer. Daarnaast zijn ook andere factoren van belang: het soort
ondergrond of het gebied nat of droog is, de soorten die er
voorkomen. Bovendien worden de keuzes voor het beheer ook
gemaakt door een groep van mensen, die verenigd zijn in een
beheerteam. Zij maken een plan op om het gebied te beheren. Dit
plan wordt ook goedgekeurd door de minister van Leefmilieu.
Goed natuurbeheer betekent dat er bij de keuzes rekening wordt
gehouden met verschillende factoren en verschillende betrokkenen
en niet alleen met de situatie zoals die vroeger was.
Is een bos niet waardevoller dan een kaal arm open landschap?
Een open landschap, zoals heide, bevat waardevolle en bedreigde
planten- en diersoorten die houden van open landschappen en niet
te vinden zijn in bos.
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Vroeger waren onze bossen veel meer open en licht. Zeldzame
plantensoorten konden op deze schrale bosbodems (plantages
werden vaak op schrale bodems aangeplant omdat de rijkere
bodems gebruikt werden om er landbouwgrond van te maken) nog
overleven. Nu zien we die soorten allemaal verdwijnen. Hele
soortgroepen en plantengemeenschappen van lichtrijke en schrale
plekken staan op de Rode lijst en verdwijnen. Dat is dan ook de
reden waarom we - zeer doordacht en op de meest potentievolle
zones - soms bos kappen om het om te vormen naar heides,
heischrale graslanden, duinen, weides, moerassen, …
Zelf vinden we het ook jammer dat hiervoor bos moet wijken, maar
er is geen alternatief als we deze soorten terug in het landschap
willen krijgen aangezien (veelal bemeste) landbouwgronden niet
meer in aanmerking komen. Ze zijn voor deze plantensoorten te
voedselrijk geworden om er te kunnen overleven.
4. naar aanleiding van het onbegrip van sommige recreanten om
hun honden aan de leiband te houden, onbegrip waarom je op
de paadjes moet blijven en je niet met je paard in het ven mag
rijden, …
Waarom mag ik mijn hond niet loslaten in een natuurgebied? Hij
vindt het zo fijn om lekker rond te rennen.
Het is belangrijk om je hond steeds aan de leiband te houden,
omwille van twee redenen. Enerzijds zijn natuurgebieden de thuis
van heel wat verschillende dieren, zoals reeën, hazen en vogels die
hun nest op de grond maken (kieviten, wulpen…). Al deze vogels
brengen hun jongen groot in de natuurgebieden. Om de jongen te
laten opgroeien, is het belangrijk dat de nesten niet verstoord
worden. Voor al deze soorten betekenen honden een groot gevaar.
Ook grote grazers, zoals runderen en paarden, beschouwen honden
als een roofdier en kunnen agressief reageren. Anderzijds zijn jij en je
hond niet de enige bezoekers in een natuurgebied. Vooral gezinnen
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met kinderen durven vaak niet meer te wandelen in een
natuurgebied, omdat ze zich niet veilig voelen door loslopende
honden.
Sluit Natuurpunt natuurgebieden af voor het publiek?
Natuurpunt stelt bijna al haar gebieden open voor het publiek. We
volgen het “Toegankelijkheidsbesluit” van de Vlaamse regering en
laten daarom enkel honden aan de leiband toe.
In het broedseizoen (maart-juni) zijn bepaalde paden soms
afgesloten. Dan brengen heel wat grondbroedende vogels hun
jongen groot. Als ze te veel verstoord worden, kunnen de ouders de
jonge vogels niet genoeg eten geven en sterven die. Ook hele kleine,
versnipperde gebieden zijn soms niet vrij toegankelijk omdat de
soorten er moeilijker overleven. Als de mens ze verstoort, halen ze
het misschien niet. Natuurpunt ijvert uiteraard voor grote, robuuste
natuurgebieden, waar de impact van bezoekers kleiner is en
zeldzame soorten voldoende ruimte hebben.
Igor Vandamme
Beheersteam Stappersven

© René Peeters
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Het makke roodborstje
Het verhaal van een nonkel-zaliger van mij over dat roodborstje dat
uit zijn hand broodkorstjes kwam pikken heb ik altijd met een korrel
zout genomen. Hij was geen leugenaar maar hij hield nogal van
overdrijven. Hij zweerde nochtans bij hoog en bij laag dat hij niet
overdreef. Maar dat zweerde hij altijd, te pas en te onpas. Dus heb ik
dat verhaal onder de categorie fictie weggeborgen.
In oktober van dit jaar (van vandaag af vorig jaar) ben ik opnieuw
gaan twijfelen. Oktober is de maand waarin de vogels weer gaan
zingen. ´De´ vogels is veel gezegd en ´zingen´ misschien ook. Laten
we zeggen dat ge dan nu en dan opkijkt van een ietwat schriel en een
beetje raspend ieê geluid dat van tussen het gebladerte van de eik of
de berk naar beneden parelt. Soms maar één lettergreep, soms een
kort zinnetje, uitzonderlijk een stroofje. Hoe ook, het geeft mij elk
jaar het blije gevoel dat de lente komt.
Dit jaar had ik het geluid nog maar één keer gehoord. En ja de
roodborst was terug. Ik kon met geen spa in de hand in mijn
moestuin verschijnen of hij fladderde rond. Ik kon geen schop in de
aarde steken of hij zat al op de grond en pikte terloops iets weg van
tussen de andijvie. Ik kon geen vijf steken doen of hij raapte een ik
weet niet wat van het oppervlak.
Let wel, het was een roodborstje zonder rood borstje, eentje met
nog wat vlekjes op de keelstreek. Geen spoortje rood. Of het een
jonge trekker was die hier zijn winterkwartier wilde inrichten dan wel
of het een nazaat was van mijn eigenste hier gebroed hebbende
zomerroodborstjes kan ik niet zeggen. In elk geval, hij was op een
goede dag voor het eerst verschenen en deed dat vervolgens elke
dag, als ik buiten kwam, twaalf dagen lang. Zonder één geluid maar
De Korhaan nr. 1 / januari 2014

Pagina 45

zo vertrouwelijk en vertrouwend als wat. Op zijn hoede, dat wel.
Altijd wanneer hij dichtbij kwam met zijn kop een beetje schuin, één
groot oog op mij gericht. En toch weer wat oppikkend. Dat versta ik
want gelukkig heb ik gelezen over de theorie dat roodborstjes (en
sommige andere vogels) met één oog op ver het gevaar in de gaten
houden, terwijl ze met het andere op dichtbij naar voedsel speuren.
Ik ben een keer op knieën en handen gaan zitten om uit te testen
hoever die vertrouwelijkheid ging. Met zo´n handkrabber op een
steeltje uitreikend om wat grond om te krabben. Vanwaar hij kwam
weet ik niet, maar daar was hij, pikte een kleine witte made op, en
weg was hij. Was ik snel genoeg geweest, ik had hem zonder me te
verplaatsen met de hand kunnen grijpen.
En denk nu niet dat ik wel iets van mijn nonkel-zaliger geërfd zal
hebben zeker. Ik zweer bij hoog en bij laag dat ik niet overdrijf.
Koen Verschoore

© Glenn Vermeersch
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17de ANKONA-studiedag op 8 februari 2014
Naar goede gewoonte organiseert de Antwerpse Koepel voor
Natuurstudie (ANKONA) haar ontmoetingsdag op de tweede
zaterdag van februari. Deze editie wordt samen georganiseerd met
het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen (UA).
Deze dag is het uitgelezen moment om collega-natuurliefhebbers te
ontmoeten en nieuwtjes uit te wisselen. De 17de editie heeft plaats
op zaterdag 8 februari 2014 op de UA-Campus Groenenborger
(Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen) en start om 9u30.
Reserveer deze datum alvast in je agenda!
Het thema van deze dag is ‘Van natuurstudie naar natuurbeheer ….
of omgekeerd?’ Het programma ziet er alvast veelbelovend uit!
Het volledig programma kan je vinden op de ANKONA-website
(www.ankona.be; rubriek ‘ontmoetingsdagen’ en ‘kalender’..
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 1
februari 2014. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de ANKONAwebsite: www.ankona.be (rubriek 'ontmoetingsdagen' en ‘kalender’)

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal als PDF wenst te ontvangen stuurt een
mailtje naar redactie@noorderkempen.be
Het bestuur
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De Graanhalm
Berkendreef 3
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.52.62

Natuurvoeding – Kalkverf
Bijenteeltmateriaal
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Zoals steeds is het najaar een boeiende periode om de vogeltrek te
observeren. Het is telkens spannend uitkijken naar de vogels die hun
broedgebied inruilen voor hun overwinteringsgebied en door onze regio
trekken. Dit najaar werden er zelfs enkele soorten waargenomen uit
noordelijke streken die slechts zelden in onze regio te zien zijn. Dit alles kan
je lezen in onderstaand overzicht.

Bijzondere waarnemingen in Essen en Kalmthout
Zeer opmerkelijk was de vondst van een dode Roerdomp (Botaurus
stellaris) in de Withoefse Heide op 2 sept.. Grote Zilverreigers (Ardea
alba) waren weer een algemene verschijning en werden bijna
dagelijks in de regio waargenomen, o.a. in de Kalmthoutse Heide, het
weilandcomplex van De Maatjes/Wezelse Heide, langs de Kleine Aa
in en op het Moerven in Essen. In sept. en okt. trokken er sporadisch
enkele Ooievaars (Ciconia ciconia) door de regio.
Zeer leuk was weer de aanwezigheid van Kleine Zwanen (Cygnus
bewickii). Eind okt. verschenen de eerste exn. in de regio. Begin nov.
was er al een kleine groep aanwezig in de Maatjes; de aantallen
liepen echter snel op en op 30 nov. waren er in totaal zelfs 256 exn.
aanwezig in De Maatjes/Wezelse Heide. Enkele dagen later zouden
zelfs 317 exn. worden geteld. Dit komt overeen met 2% van de WestEuropese overwinterende populatie. De Maatjes en Wezelse Heide
blijken dus een belangrijk gebied te worden voor deze soort. De
vogels foerageren hier meestal op maïsakkers. In nov. verbleven er
ook geregeld groepjes Toendrarietganzen (Anser serrirostris) in de
streek. In de Wouwse Plantage werd een groep van 160 exn. gemeld.
De Korhaan nr. 1 / januari 2014

Pagina 49

Leuk was de waarneming van 3 Kleine Rietganzen (Anser
brachyrhynchus) die half november aanwezig waren samen met een
groepje Toendrarietganzen en Kleine Zwanen in de Wezelse Heide.
Kolganzen (Anser albifrons) waren reeds in nov. in vrij grote getale
aanwezig. Grauwe Ganzen (Anser anser) waren in kleinere aantallen
aanwezig, maar in de Wezelse Heide en de Maatjes zat toch ook een
mooie groep van 560 exn.
Vanaf sept. waren Smienten (Anas penopele) regelmatig te zien in de
streek. In de Wouwse Plantage verbleven in nov. max. 80 exn. Ook
elders werd de soort waargenomen, maar steeds in kleinere
aantallen. Pijlstaarten (Anas acuta) waren ook geregeld te zien, maar
steeds in kleine aantallen. Brilduikers (Bucephala clangula) waren
zeer geregeld aanwezig in de Kalmthoutse Heide. Alle waarnemingen
werd verricht op de Putse Moer en het Stappersven. Op dit laatste
ven werd op 25 nov. een max. van 12 exn. geteld.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) werd waargenomen op 7
sept. Op 29 sept. vloog een Rode Wouw (Milvus milvus) laag over het
beekdal van de Kleine Aa in Kalmthout. Zeer leuk was de Zeearend
(Haliaeetus albicilla) die op 10 nov. werd lastig gevallen werd door
een bende Kauwen en die laag over de Vogelenzangstraat in
Kalmthout vloog. Op 16 nov. werd nog een Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) gezien in de Maatjes. Blauwe Kiekendieven (Circus
cyaneus) waren vanaf sept. regelmatig te zien in de heidegebieden
en in het weilandencomplex De Maatjes/De Matjens /Wezelse Heide.
Vermeldenswaardig is de Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) die op 16
nov. ter plaatse was in de Kambuusduinen in de Kalmthoutse Heide.
In sept. vlogen er enkele Visarenden (Pandion haliaetus) over. Vanaf
begin sept. vlogen er af en toe Smellekens (Falco columbarius) door
de streek; vooral bij de heidegebieden. De laatste Boomvalk (Falco
subbuteo) vloog op 22 okt. rond in de Kalmthoutse Heide.
Slechtvalken (Falco peregrinus) waren de hele periode bijna dagelijks
aanwezig en werden op diverse plaatsen waargenomen.
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Op 2 sept. vloog er een Kwartel (Coturnus coturnus) op uit de
Kalmthoutse Heide. Op 5 okt. vloog een Kraanvogel (Grus grus) over
de telpost van ditzelfde gebied.
Vermeldenswaardig was een Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
die op 1 okt. foerageerde op een slikrand bij het Stappersven.
Bijzonder was een adulte Drieteenstrandloper (Calidris alba) die op 9
sept. aanwezig was bij het Stappersven. Van 12 tot en met 15 sept.
verbleef hier ook een juveniel ex. Op 19 sept. lieten zich dan weer 2
Kleine Strandlopers (Calidris minuta) bewonderen bij ditzelfde ven.
Op 9 sept. werd hier een Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
opgemerkt en een mooie groep van niet minder dan 14 Bonte
Strandlopers (Calidris alpina) verbleef er op 1 okt.
Op enkele plaatsen werden dit najaar weer Bokjes (Lymnocryptes
minimus) opgestoten. In sept. werden er bij het Stappersven vrij
geregeld solitaire Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) waargenomen.
Merkwaardig was een Oehoe (Bubo bubo) die dit najaar af en toe
werd waargenomen in de Nol te Essen-Wildert. De oorsprong van de
vogel is onbekend. Op 3 nov. was een Velduil (Asio flammeus)
aanwezig in de Kambuusduinen in de Kalmthoutse Heide.
Zeer speciaal waren 6 Strandleeuweriken (Eremophila alpestris) die
op 25 sept. aanwezig waren in de Nolse Duinen. Op 16 okt. was nog
een ex. aanwezig bij de Keetheuvel en liet zich goed benaderen.
Normaal wordt deze soort in het najaar en winter enkel
waargenomen langs kustgebieden. Op 1 sept. vloog een Duinpieper
(Anthus campestris) over het Stappersven. Beflijsters (Tordus
torquatus) werden in okt. af en toe waargenomen. Zelfs in een tuin
in Kalmthout-Centrum werd een ex. gezien. Op 13 nov. was een
Cetti’s Zanger (Cettia cetti) aanwezig in de Nol te Essen-Wildert. Erg
leuk waren 2 roepende Baardmannetjes (Panurus biarmicus) die op
11 sept. aanwezig waren in de Maatjes. Gedurende het ganse najaar
waren weer enkele Klapeksters (Lanius excubitor) aanwezig in de
verschillende heidegebieden. In nov. waren er enkele waarnemingen
van kortstondig pleisterende of overvliegende Grote Barmsijzen
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(Acanthis flammea). Op het Klein Schietveld en in de Kalmthoutse
Heide waren deze herfst geregeld groepjes Kruisbekken (Loxia
curvirostra) waar te nemen in de dennenbossen. Maar de
waarneming van deze herfstperiode is ongetwijfeld deze van een
groep Grote Kruisbekken (Loxia pytyopsittacus)! Een groep van
vermoedelijk een 30-tal exn. verbleef vanaf half nov. in de nieuwe
Gemeentebossen en bij de Paalberg in de Kalmthoutse Heide. De
vogels waren niet schuw en lieten zich mooi bekijken. Het is al van
1995 geleden dat er nog Grote Kruisbekken waren waargenomen in
België. Toen was er een broedgeval in de Kalmthoutse Heide. Ook dit
najaar werden er weer heel wat Appelvinken (Coccothraustes
coccothraustes) waargenomen. In nov. werden er zelfs 15 exn.
waargenomen in een tuin te Kalmthout-Centrum!!

Enkele opvallende waarnemingen van
het Groot Schietveld
Begin sept. verbleef een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) een aantal
dagen in het gebied. Op 30 sept. vlogen er 2 Dwergganzen (Anser
erythropus) over de trektelpost. Op 15 okt. foereageerde er een
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) boven de heidevlakten. Erg leuk
was een juveniele Roodpootvalk (Falco vespertinus) die op 8 sept. in
het gebied aanwezig was. Op 7 sept. was er een Porseleinhoen
(Porzana porzana) aanwezig. Op 16 okt. vloog er een
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) over de trektelpost. Op 30
sept. werd een Bladkoning (Phylloscopus inornatus) waargenomen.
Op 30 sept. en 4 okt. vloog telkens een Grote Pieper (Anthus
richardi) over en op 3 okt. was er een ringvangst van deze soort.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht kan je lezen op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Schapen scheren op Stappersven
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Voorzitter
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Kristof Vlietinck

Secretaris Noorderkempen
Kon. Astridlaan 4 (Kalmthout: 0497/54.17.21)

•

Herman Jacobs

Penningmeester Noorderkempen
Stationsstraat 68 bus A1 (Essen: 03/677.35.98)

•

René Peeters

Conservator ‘Stappersven’
Heikantstraat 3A (Essen: 03/297.42.82)

•

Hedwig Lauriks

Public Relations
Putsesteenweg 129A (Kalmthout: 03/666.63.68)

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA
Kapellensteenweg 20 (Kalmthout: 03/666.48.03)

•

Igor Vandamme

Conservator ‘Lisseven’ & ‘Stappersven’
Max Temmermanlaan 52 (Kalmthout: 03/666.06.80)

•

Wouter Vanwesenbeeck

Vogelwerkgroep Noorderkempen
V. Van Mechelenlaan 15 (Kalmthout: 0474/43.33.48)

•

Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’
Vossenboslaan 9 (Essen: 03/667.42.29)

Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €24 per jaar te storten op
rekeningnummer BE59 0000 4153 8026 met vermelding van naam en
adres. Je ontvangt dan zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift
“De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en
andere winkelketens.
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Kantoor Backx-Kerstens
Antwerpsesteenweg 37
2910 Essen
tel. 03/667.54.24
FSMA 16081 A-cB
Zakenkantoor “Heikant”
H. Consciencelaan 24
2910 Essen
tel. 03/667.76.67
FSMA 433551 A-cB
Kantoor Wilfried Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
tel. 03/667.60.80
FSMA 067381 A-cB
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